SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA REGIONAL DE MÉDIO VALE

SIMESC
DIRETORIA REGIONAL DO MÉDIO VALE
Reunião de Novembro 2016
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas e quinze minutos,
reuniram-se os diretores Roberto Amorim Moreira (presidente) e Alfredo Nagel (tesoureiro) em
reunião ordinária mensal, nas dependências do Restaurante La Spezia, em Pomerode. O secretário
Lothar Stange não pode se fazer presente, por motivo de força maior. O presidente iniciou a reunião
informando que continuam os contatos com os sócios inadimplentes e que, apesar dos esforços
realizados pela secretária executiva Priscila, há muitas promessas de retorno ao SIMESC, mas
apenas duas filiações neste mês de novembro. Mesmo assim, continuarão os contatos, visto que há
necessidade de atualizar os endereços, telefones, emails, etc. Novamente foi discutida a idéia de
continuarmos fazendo encontros com o apoio das diversas assessorias do SIMESC, pois temos tido
bons resultados no sentido de criar fidelização dos associados, o que consideramos de importância
fundamental nessa época de “crise” em que o país se encontra. Alfredo comunicou que continua
participando ativamente das reuniões de diretoria do Hospital Beatriz Ramos, acompanhando a
situação difícil em que o hospital se encontra (dívida de R$ 9.000.000,00 e atrasos de
aproximadamente R$ 600.000,00 nos repasses do governo estadual). Lothar Stange participa,
também, da Comissão Municipal de Saúde, inteirando-se sempre das decisões ali tomadas. Na
próxima reunião optaremos por um assunto a ser apresentado, assim como a provável data do
evento. Conforme relatório trimestral a ser enviado ao SIMESC, vários colegas procuraram nosso
Escritório Regional nesse período, o que demonstra que paulatinamente a sede está sendo
reconhecida como ponto de referência das causas sindicais. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se
a reunião, que vai assinada pelos dois diretores presentes.
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